
FEDERATIA SINDICALA,,SANATATNA', DIN MOLDOVA

CONGRESUL VII

vA

HOTARARE

23 octombrie2020

r.lCu privire la Regulamentul
Congresului VII al Federa{iei
Sindicale rrSinitatea" din Moldova

nr. VII-02

Congresul VII al Federatiei Sindicale ,,Sdndtatea" din Moldova HOTAR.4,$TE:

1. Se adopti Regulamentul Congresului VII al Federafiei Sindicale ,,S6ndtatea" din Moldova
(se anexeaz6).

Preqedinte Aurel Popovici

ADOPTATA
de delegatii la Congresul VII

al Federafiei Sindicale

,,Sdndtatea" din Moldova
din23 octombrie 2020



Anexd
la hotlrdrea Congresului VII

al Federafiei Sindicale,,S6ndtatea"
din Moldova

nr. VII-02 din 23.10.2020

REGULAMENTUL
Congresului YII al Federa(iei Sindicale,s6nltatea" din Moldova

CAPITOLUL I
Dispozi{ii generale

1.1. Prezentul Regulament este intocmit inbaza
din Moldova qi prevede modalitdjile de desfdqurare

Sindicale,,Sdn6tatea" din Moldova.
1.2. Congresul este constituit din delegatii aleqi

Federafiei Sindicale,,S[ndtatea" din Moldova.
1.3. Congresul este deliberativ in condi{iile valid6rii

Statutului Federafiei Sindicale,,Sdndtatea"
a lucrdrilor Congresului VII al Federatiei

de organizaliile sindicale, membre ale

mandatelor a cel pu{in 213 dindelegali.

CAPITOLUL il
Grupurile de lucru ale Congresului VI al Federa{iei Sindicale ,,SInltatea"

2.1. intru orgarizwea activitdtii sale, Congresul formeazi qi aprobd grupele de lucru, dupd

cum urmeazd:
a) Prezidiul;
b) Secretariatul;
c) Comisia de validare a mandatelor delegalilor Congresului;

d) Comisia pentru definitivarea proiectelor de hotdrdri;

e) Comisia de numdrare a voturilor.
2.2.Prezidial de lucru este format de Congres, in componenta preqedintelui qi

vicepreqedintelui Federaliei Sindicale ,,Sindtatea" din Moldova, pregedintelui Comisiei de cenzori

al Federafiei Sindicale,,Sdndtatea" din Moldova, avand urmitoarele atributii:
a) conduce lucrdrile Congresului pe toat[ durata lor, cu excep]ia cazului prevdzut la punctul

5.6;
b) prezint[ spre aprobare delegatilor Programul, organele de lucru, Regulamentul

Congresului qi rdspunde de respectarea prevederilor lor;
c) coordoneazdactivitatea secretariatului gi a organelor de lucru ale Congresului.

2.3.Ltcrdile Congresului sunt deschise de preqedintele Federaliei Sindicale ,,SIndtatet'o
ulterior fiind prezidate de cdtre vicepregedintele Sindicatului, preqedintele Comisiei de cenzori al

Federafiei Sindicale,,S6n6tatea".
2. .Prcqedintele qedinlei Congresului conduce dezbaterile, asigurd respectarea prevederilor

prezentului Regulament qi menfinerea ordinii desfdqurlrii lucrdrilor lui.
2.5. Secretariatul este constituit de c6tre Congres gi indeplinegte urmltoarele atributii:

a) colecteaz[ gi inregistreazil cererile de participarc la dezbateri, propunerile, sesizdrile gi

interpelSrile pe marginea chestiunilor puse in disculie de delegati, precum qi

amendamentele la proiectele de documente, prezentdndu-le ulterior prezidiului;
b) inregistreazd integral, in scris gi audio, lucrdrile Congresului, rcdacteazd gi asigur6

intocmirea procesului-verbal al qedinlelor;
c) la cererea prezidiului asigurd multiplicarea qi distribuirea documentelor solicitate de

Congres.
2.6. Comisia de validare a mandatelor este formati de Congres qi iqi desfbgoar[ activitatea

pe intreaga duratl a lucr6rilor Congresului, indeplinind urmdtoarele atribulii:
a\ werifieX rr.ezenta deleoatilor la Consres:



b) verific6 dac6 au fost respectate prevederile slaJutare cu privire la otgarnzarea 9i

desftgurarea Congresului in ce privegte num6rul delegalilor, in conformitate cu norma de

reprezentare stabilitd de Consiliul Republican;

c) verificl imputemicirile delegatilor;
d) prezint6 Congresului proceirl-verbal cu privire la alegerea pregedintelui qi secretarului

comisiei de validare;
e) prezinti Congresului raportul privind validarea mandatelor.

2.7. 
-Comisia 

de numirare a voturilor este formatd de Congres qi indeplinegte urmitoarele

atributii:
la solicitarea prezidiului verificd cvorumul Congresului;

num6r6 qi valideaz[ vohrile exprimate liber, iar rezultatul il comunic[ prezidiului

Congresului;

e org{nizeazd ln conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in cazul in care' 
CJngresul hotdr6gte - votare secretd, prezirrtdprocesele-verbale nt.l,2 9i le prezint6 spre

aprobare Congresului.
2.8. iomisia pentru definitivarea proiectelor de hotir6ri este constituit[ de Congres:

a) colecteaza gi examineazd propunerile expuse de c6tre delegali;

b) perfecte azd proiectele de hotdrdri;
c) elaboreazd proiecte de hotdrdri qi le prezintd spre aprobare;

d) informeazlCongresul despre orice alte chestiuni care cer adoptarea unor hotdr6ri.

2.9. Comisiile formate de Congres la prima lor gedint[ iqi aleg preqedintele 9i secretarul,

lucrdrile comisiilor fiind deliberative cu participarea majoritdlii membrilor acestora.

2.10. Hot6rfirile comisiilor se aprob[ prin vot deschis, cu votul majoritd]ii membrilor lor.

2.11. Comisia pentru definitivarea proiectelor de hot[rdri qi secretariatul iqi continu[

activitatea in decurs de 1,5 zile de Ia data incheierii lucrdrilor Congresului intru rcalizatea

obiectivelor sale.

Celelalte organe de 1ucru ale Congresului iqi inceteazd activitatea odat6 cu incheierea

lucrdrilor acestuia.

CAPITOLUL 3
Dreptul la cuv6nt

3.1. Delegatul care doreqte sd participe la dezbateri se lnscrie in lista respectivE in modul

urm[tor:
a) anticipat, sesizdnd in scris sau prin telefon Executivul Federaliei Sindicale ,,SEnitatea";
b) pe parcursul desfEqurlrii lucrdrilor, sesizAnd in scris Secretariatul Congresului.

3.2. Succesiunea ludrilor de cuvdnt este stabilitd de cdtre prezidiu. Pe aceeaqi chestiune un

delegat are dreptul la cuv6nt doar o singurd dat6.

3.3. Nimeni nu poate lua cuvdntul decdt dacl ii este dat de pregedintele qedintei. Persoanele

care iau cuvdntul indezbateri vorbesc de la tribun6.
3.4. Pregedintele qedintei acordd pentru ludrile de cuv6nt pdnd la 7 minute. in functie de

importanta obiectului dezbaterii, pregedintele gedinJei, dup6 consultarea opiniei delegalilor, poate

acorda timp suplimentar.
3.5. Fregedintele gedintei nu este in drept sI comenteze ludrile de cuvdnt ale delegalilor.

3.6. Vorbitorul se va referi exclusiv la chestiunea pusd in discutie la moment.

3.7. Pregedintele gedintei poate, in orice fazd a lucrdrilor Congresului, sE dea cuvdnt

preqedintelui Federafiei Sindicale ,,Sdndtatea", pregedintelui Comisiei de cenzori a Federatiei

Sindicale ,,sdnitatea"pentru a r[spunde pe marginea unor chestiuni ce implic6 persoana sa.

3.8. Pregedintele gedintei sau orice delegat poate propune incheierea dezbaterilor pe marginea

unei sau altei chestiuni examinate la Congres, forul ludnd deciziarespectivi.

a)

b)



CAPITOLUL 4
Propuneri, sesiziri, interpeliri, amendamente

4.1. Propunerile, sesizdrile, interpeldrile qi amendamentele pe marginea chestiunilor puse pe

ordinea de zi,la proiectele de documente se fac, de regul6, in scris, cu exceplia cazurilor in care
Congresul hotflrdqte altfel. Delegatul care a propus amendamentul poate sd pi-l retragd,, inainte ca
acesta sE fie supus votului Congresului.

4.2. Propunerile de a include alte chestiuni in ordinea de zi a Congresului, dec6t cele propuse
de Consiliul Republican, se examineazd doar in cazul in care solicitanlii vor prezenta proiectele de
documente necesare pentru dezbaterea chestiunii in cauzd (raport, proiect de hotIrdre, rezolutie,
apel, declaratie, etc.).

4.3. Congresul se pronunti prin vot asupra fiecdrei propuneri gi amendament inaintate de
delegaJi, dupd caz, poate deschide dezbatei pe marginea lor. Nu se supun votului, considerdndu-se
in mod automat respinse, propunerile gi amendamentele care contravin celor adoptate anterior.

4.4. Delegatul care nu este satisfbcut de felul in care au fost luate in eviden!6 propunerile sau
rispunsul primit la sesizdrile, interpeldrile pe care le-a inaintat, are dreptul la replic6; pentru aceasta
se acordi timp strict limitat la incheierea dezbaterilor pe fiecare chestiune examinat[.

CAPITOLUL 5
Procedura de vot

5.1. Congresul adoptl hot6rdri cu majoritatea de voturi exprimate de delegatii prezenti, fiind
asigurat cvorumul. Modalitatea de vot (deschis sau secre| se stabilegte de Congres cu majoritatea
voturilor delegatilor.

5.2. Delegatul voteazd, personal prin vot deschis sau secret. Votul deschis se exprimi prin
ridicarea mandatului. Votarea secret[ se efectueazi utilizind buletine de vot.

5.3. Pregedintele Comisiei de numdrare a voturilor hansmite rezultatele votdrii pregedintelui
gedinlei care anunf6 de fiecare dat[ numdrul de voturi ,,pontru", numdrul de voturi ,,contra" gi
numdrul delegatilor care s-au ablinut.

5.4.Dacd pe aceeaqi chestiune au parvenit mai multe propuneri sau amendamente, acestea se
pun la vot in ordinea in care au fost inaintate.

5.5. O chestiune o datl votat6, nu va fi supusl revotfuii, cu exceptia cazurilor de balotaj.
5.6. Comisia de numdrare a voturilor conduce lucrdrile Congresului din momentul declanqlrii

procedurii de vot secret pdndlaaprobarea raportului ei de cltre Congres.
5.7. Pentru desfbqurarea votdrii in mod secret, Comisia de numdrare a voturilor dispune de

urmltoarele atribufii:
a) face explicatiile de rigoare privind procedura vot[rii;
b) verificd qi sigileazd urna de votare;
c) verificd buletinele de vot primite de la preqedintele Secretariatului qi corectitudinea

lnscrierii in ele a numelui qi prenumelui candidafilor, aplicd pe ele qtampila Sindicatului;
d) distribuie cdte un buletin de vot fiecErui delegat;
e) coordoneaziprocesul de votare;
f) deschide urna de votare qi numdr6 voturile;
g) intocmeqte qi prezintd Congresului rapotul qi procesele-verbale privind desfhqurarea qi

rezultatul votdrii, apoi le pred[ Secretariatului;
h) predd Secretariatului Congresului, in 3 plicuri, buletinele de vot:

- valabil exprimate
- neutilizate
- anulate.

5.8. Se declarl nevalabile buletinele:
a) care nu au aplicat[ pe ele qtampila Federafiei Sindicale ,,sdnltateao';
b) care sunt de alt model, decdt cel stabilit;
c) in care candidatii au l6sat nesterse numele a doi sau mai multi candidati:



d) in cazulin care in ele au fost inscrise qi alte nume, decdt cele propuse de cdtre Congres;

e) care au fost deformate sau mdzgdlite in aga mod, incdt nu este clard opliunea delegatului.

5.9. Alegerea preqedintelui Federa{iei Sindicale,,Slnltatea"
(1) Preqedintele Federaliei Sindicale ,,Sdndtatea"este ales de cdtre Congres pe o durat[ de

cinci ani, prin vot deschis nominal.
(2) Pentru funcfia de preqedinte al Federafiei Sindicale ,,sdndtatea"pot candida cet6lenii

Republicii Moldova care posed[ limba de stat, sunt membri ai Federafiei Sindicale

,,Sdndtatea"qi au activat in organele sindieale, cel pufin 5 ani.
(3) Este declarat ales candidatul care a intrunit, cel pufin, jumdtate plus unu din voturile

delegaf ilor care au participat la alegerea preqedintelui.
(a) in cazulincarclafuncfia de preqedinte candideazdmai mul{i concurenfi se aplic[ votul

secret. Dacd nici unul dintre ei nu a intrunit, cel putin, jumdtate plus unu din voturile
delegafilor care au participat la alegeri, se organizeazd al doilea tur de scrutin intre
primii doi candidafi stabili]i in ordinea numdrului de voturi, cu condifia cd numirul
acestora este mai mare decdt num6rul voturilor exprimate impotriva candidatului.

(5) in cazul in care candideazddoi candidafi qi nici unul dintre ei nu aintrunit, cel pufin,
jumdtate plus unu din voturile delegafilor, vor fi propuse candidaturi noi.
in carde paritate de voturi, se organize azd alegei repetate.

Alegerea vicepreqedintelui Federafiei Sindicale,Sinitatea"
Vicepreqedintele Sindicatului este ales de cdtre Congres, la propunerea preqedintelui, pe

o duratd de 5 ani prin vot deschis nominal.
in cazulin care candidatul la funcfia de vicepregedinte nu a intrunit, cel pulin, jum[tate
plus unu din voturile delega{ilor care au participat la alegeri, se propune alt candidat.

Alegerea preqedintelui Comisiei de cenzori qi a membrilor Comisiei de cenzori
Membrii Comisiei de cenzori a Federaliei Sindicale ,,Sdn[tatea"sunt aleqi de cdtre

Congres prin vot deschis nominal, pe o duratd de cinci ani.
(2) Comisia de cenzori alege, din membrii sdi, preqedintele qi vicepreqedintele Comisiei.

5.12. in cazul in care candidaturile propuse nu vor intruni, cel pulin, jumdtate plus unu din
voturile delegalilor caxe au participat la alegeri se vor propune noi candidaturi.

CAPITOLUL 6

Dispozifii finale

6.1. Delegafii sunt obligati sd fie prezenli la lucr6rile Congresului qi s6 se inscrie pe lista de

prezen[d. Delegatul care nu poate lua parte la qedin]6 din motive lntemeiate, va trebui sd anunte

anticipat secfia organizxe al Consiliului Republican al Federaliei Sindicale ,,Sln[tatea", indic6nd
cauzele care il impiedicd s[ participe la Congres

6.2.Delegatii Congresului sunt obligati s6 respecte prevederile prezentului Regulament. In
cazul c6nd unii delegali lncearcd sd destabilizeze sittnlia, acestora li se vor aplica, la decizia
Congresului, urmdtoarele sanctiuni:

a) avertismentul;
b) retagerea dreptului la cuvdnt;
c) rctragercamandatului de delegat.

6.3. in timpul desfdgurdrii lucrdrilor Congresului sunt interzise convorbirile la telefonul mobil
in sala de gedinfe.

6.4. Perfectarea gi expedierea documentelor aprobate de Congres, precum qi intocmirea
procesului-verbal al lucrdrilor Congresului se va face in decurs de 30 zile de la data incheierii
lucrdrilor lui.

6.5. Congresul este in drept si solutioneze gi alte chestiuni de procedurd ce n-au fost reflectate
in prezentul Regulament.

(6)
5.10.
(l)

(2)

5.11.
(l)


